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FINAL DE AN
În primul 

rând, doresc să 
vă mulțumesc 
pentru modul 
în care v-ați 
î n d e p l i n i t 
atribuțiile civice la alegerile 
prezidențiale din acest an 
și pentru faptul că sunteți 
conștienți că fiecare vot în 
parte este important pentru 
noi toți, pentru viitorul nostru, 
indiferent de opțiunile pe care 
le avem. 

Și pentru că ne aflăm la final 
de an, doresc să vă urez fericire 
şi sănătate, să aveți parte de 
sărbători liniștite, alături de 
familie și de cei dragi. 

Anul 2020 să fie unul 
îmbelşugat, plin de realizări, 
bucurii și speranță într-un 
viitor mai bun.

Darius-Adrian Postelnicu, 
PRIMARUL ORAȘULUI 
JIMBOLIA

La Jimbolia, la fiecare dintre cele 
două tururi de scrutin pentru alegerile 
prezidențiale, s-au prezentat aproximativ 
4.000 de alegători cu drept de vot. 

În ceea ce privește rezultatele, 
candidatul preferat al jimbolienilor a fost 
Klaus Iohannis, acesta câștigând detașat în 
ambele tururi de scrutin.

În primul tur de scrutin, Klaus Iohannis, 
candidatul susținut de PNL, a obținut 52,72% 
din voturi, pe locul al doilea a fost candidatul 
USR, Dan Barna (13,36%), iar pe locul al 
treilea a fost candidatul PSD, Viorica Dăncilă 
(12,26%). Voturile valabil exprimate în primul 
tur de scrutin au fost în număr de 3.720.

În ceea ce privește cel de-al doilea tur 
de scrutin, pe primul loc s-a clasat Klaus 
Iohannis, cu 78,41% din preferințele 
alegătorilor, în timp ce contracandidata sa, 
Viorica Dăncilă a obținut 21,59%.

Voturile valabil exprimate în cel de-al 
doilea tur de scrutin au fost în număr de 
4.076.

La nivel județean, Klaus Iohannis a 
obținut 76,32 % din voturile alegătorilor 

(258.346 de voturi valabil exprimate), după 
centralizarea voturilor din cele 599 de secții de 
votare, iar Viorica Dăncilă a obținut 23,68 % 
(80.157 voturi valabil exprimate).

În Timiș au fost 338.503 voturi valabil 
exprimate. S-au prezentat la urne 344.435 
alegători din cei 624.922 aflați pe listele 
electorale permanente. 

La nivel național, Klaus Iohannis a 
fost votat de 6.509.135 de alegători, adică 
de 66,09% dintre votanți, iar Viorica 
Dăncilă de 3.339.922 de alegători, adică 
de 33,91%.

Numărul total al alegătorilor care s-au 
prezentat la urne a fost 10.031.762. Astfel, 
la alegerile prezidențiale din acest an a fost 
înregistrată o prezență de 54,86%.

Au fost 9.849.057 voturi valabil 
exprimate, adică 98,18% din numărul 
alegătorilor care s-au prezentat la urne.

În aceste condiții, Klaus Iohannis 
a câștigat cel de-al doilea mandat de 
Președinte al României.

Alegeri prezidențiale 2019

Sărbători fericite! 
Primăria 

și Consiliu Local Jimbolia 
vă urează „Crăciun fericit!” 
și un sincer „La mulți ani!”

Sărbătoarea Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos 
să vă aducă în dar numai bucurii și împliniri! 

Crăciun fericit!
La mulţi ani!

Darius-Adrian Postelnicu, 
PRIMARUL ORAȘULUI JIMBOLIA

TURUL I

TURUL II
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Ignat la Jimbolia

„Prevenirea- cheia siguranței”

Sărbătoarea de Ignat de la Jimbolia 
a ajuns la cea de-a XIX-a ediție. În acest 
an,  măcelarii care se vor întrece în 
prepararea produselor tradiționale  vor 
fi atât din România, cât și din Serbia 
și Ungaria. Șorici, jumări sau lebăr, 

șunci, tobă ori sângerete și caltaboși, 
toate aceste bunătăți vor fi pregătite în 
data de 20 decembrie. Cele mai grozave 
preparate vor fi premiate. Evenimentul 
va avea loc la Expo Ripensis (la ieșirea 
din Jimbolia spre vamă).

Inspectoratul Județean de Poliție 
Timiș derulează o campanie de prevenire 
a furturilor din autoturisme și locuințe 
intitulată „Prevenirea- cheia siguranței”.

Pentru a nu deveni victime ale unor 
infracțiuni de furt este recomandat:

- să se instaleze un interfon sau să 
se monteze o yală la ușile de acces în 
imobile;

- intrările în holurile blocurilor să fie 
iluminate permanent;

- ușile de la subsol, terasă sau 
intrările suplimentare să fie asigurate 
corespunzător;

-  o persoană de încredere să verfice 
periodic imobilul, în cazul absențelor 
îndelungate de la domiciliu;

-  să se monteze, la vedere, plăcuțe de 
atenționare cu privire la existența unui 
câine sau a unui sistem de monitorizare 
video;

- să se instaleze sisteme de alarmare și 
dispozitive antifurt pentru autoturisme;

- verificați, înainte de a pleca de lângă 
autoturism, dacă portierele, portbagajul 
și capota sunt încuiate și dacă sistemul 
de alarmă/antifurt este activat;

- nu lăsați niciodată cheile în contact 
și asigurați autoturismul;

- nu lăsați la vedere, în interiorul 
mașinii, obiecte de valoare (genți, 
poșete, borsete, portofele, documente);

- parcați autoturismele numai în 
locuri iluminate.

Teatru interactiv
F u n d a ț i a 

Județeană pentru 
Tineret Timiș a 
organizat în data 
de 14 noiembrie, 
la Jimbolia, un 

spectacol inedit de teatru dedicat elevilor 
de liceu în cadrul căruia au fost abordate 
subiecte din viața adolescenților.

Evenimentul a avut loc la Casa de 
Cultură și s-a bucurat de un real succes în 
rândul tinerilor.

Festivalul Internațional de Datini 
și Obiceiuri „O, Brad Frumos!”

Festivalul Internațional de Datini 
și Obiceiuri de Crăciun și Anul Nou  
„O, Brad Frumos!” a ajuns anul acesta 
la cea de-a XXIV-a ediție. Pe scena Casei 
de Cultură au evoluat mai multe grupuri 
corale din țară și din străinătate, care au 
încântat publicul cu cântece tradiționale și 
colinde. Festivalul s-a desfășurat în data de 
5 decembrie.

Anul 2020 să fie unul 
îmbelșugat, care să vă 

aducă multă fericire 
alături de cei dragi!

„Crăciun fericit!” și „ La 
mulți ani!”

Toth Gabor – 
VICEPRIMARUL 

ORAȘULUI JIMBOLIA

„Lemnuci”
Casa de Cultură a Orașului 

Jimbolia a găzduit un eveniment inedit 
care a purtat denumirea „Lemnuci 
- prezentare de carte și expoziție de 
ilustrații”. 

Acțiunea a fost dedicată în special 
copiilor care au participat în număr 
mare și care au ascultat povestea 
nodurilor de pe scânduri, povestea 
lemnucilor. Evenimentul a fost organizat 
în colaborare cu Hambarul cu Carte și 
Muzeul Presei „Sever Bocu”.



Muzeul Presei „Sever Bocu” 
din Jimbolia a fost gazda unei 
serate culturale organizată de 
Asociația Cultură „Ariergarda”. 

Acțiunea a cuprins prezentări 
de carte, expuneri referitoare la 
istoria Banatului și a Jimboliei. 

Au prezentat diferite 
informații Teodora Idvoreanu 
de la Radio Timișoara, scriitorul 
Daniel Vighi, istoricul Ovidiu 
Forai și profesorul Sergiu Dema. 

 A avut loc și un moment 
muzical la flaut susținut de către 
Bianca Bodîrlău.

Casa de Cultură a Orașului 
Jimbolia a găzduit în data de 2 
noiembrie o „Seară șvăbească”. 
Evenimentul s-a aflat la cea de-a 
doua ediție, iar în cadrul acestuia a 
fost promovată cultura șvabilor din 
Banat.

În data de 9 noiembrie a avut 
loc concursul internațional de 
șah intitulat „Alb și Negru". La  
competiția ce s-a desfășurat la Clubul 
Copiilor, au participat și jucători din 
Serbia.

3

Ziua Națională a României

Ziua Națională a României a fost 
sărbătorită  și în orașul nostru. Primele 
manifestări au avut loc la ora 12.00, la 

Monumentul Eroilor din fața Primăriei, 
unde s-a oficiat o slujbă de pomenire 
a eroilor neamului și au fost depuse 
coroane de flori de către reprezentanții 
mai multor instituții.

La ora 12.30, la Casa de Cultură, 
a avut loc cea de-a doua parte a 
evenimentului în cadrul căruia Corala 
„Contrast” a interpretat Imnul de stat 
al României. Apoi, Primarul Orașului 
Jimbolia, Darius Postelnicu a susținut 
un discurs în care a făcut referire la 
importanța zilei de 1 Decembrie, dar a 
menționat și că anul acesta se împlinesc 
30 de ani de la Revoluția din 1989.
În cadrul aceluiași eveniment,  Muzeul 

Presei „Sever Bocu” a pregătit o expoziție 
de ziare apărute în luna decembrie 1989 
în care au fost publicate articole ce descriu 

evenimente de la Revoluție. Tot cu acest 
prilej au fost înmânate diplome pentru: 
Festivalul „Lada cu zestre”, concursul 
„Cea mai frumoasă casă”,  aniversarea 

a 50 de ani de căsătorie. De asemenea, 
„Rotary Club Jimbolia” a oferit premii de 
excelență.

Serată culturală

Seară șvăbească 
la Jimbolia

Turneu de șah



✿ VIHELY ANDREEA

 BRÎNZĂ FLORIAN-MARCUS 
     și CRĂCIUN SIMONA

Casă de piatră!
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Evidenţa populaţiei 
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acte înregistrate în Registrul de stare civilă al orașului 
Jimbolia până în 28 noiembrie 2019

POLIȚIA ORAȘULUI 
JIMBOLIA

 Str. Republicii nr. 16
Telefon: 0256.478861

S.C. PEISAJ HOSTA oferă servicii de 
ridicare a molozului și materialelor 

de construcții de la domiciliu. Pentru 
detalii și comenzi sunați la numerele de 
telefon: 0256/361047 sau 0256/360770

† BALTA  VASILE

† GAGICA CONSTANTIN

† STRAUB ROZA

† ȘOȘA ELENA

† MĂRIAN PARASCHIVA

† SZŐKE IOANA

† REPCA CONSTANTIN

† CODRIANU DIDINA

† STOIAN MARGARETA

† BARABASA CATINCA

† FARAGO PÉTER

Dumnezeu 
să-i odihnească 

în pace!

Operator nou pentru colectarea deșeurilor
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş 

a reziliat contractul cu operatorul  de salubritate Brai - Cata 
SRL din cauza unor disfuncționalități. Comitetul Județean 
pentru Situații de Urgență a instituit starea de urgență pe zona 
de colectare a deșeurilor administrată de către ADID Timiș, 
din care face parte și Orașul Jimbolia. Urmare a acestui fapt, 
Comitetul Local pentru Situații de Urgență Jimbolia a adoptat 
o hotărâre, prin care s-a propus încheierea unui contract pentru 
colectarea și transportul deșeurilor de pe teritoriul Orașului 
Jimbolia, până la selectarea unui nou operator prin licitație 
publică, licitație pe care o va organiza ADID Timiș.

 Ca urmare, Orașul Jimbolia a încheiat în data de 27 noiembrie contractul pentru 
colectarea și transportul deșeurilor cu S.C. Pej Company S.R.L., care va presta aceste 
servicii, până la desemnarea operatorului de salubritate de către asociația județeană 
menționată anterior.

În aceste condiții, locuitorii orașului Jimbolia trebuie să aibă în vedere următoarele:
• Graficul de colectare a deșeurilor, aferent fiecarei străzi, va fi același;
• Pubelele pentru colectarea deșeurilor menajere vor rămâne la cetățeni;
• Colectarea deșeurilor reciclabile (sacii galbeni) se va face în același mod, după același 

grafic, pe cele două zone și anume:
Zona 1- Str. Calea Timișorii (numerele pare) și toată zona de Sud – de la Calea 

Timișorii/Liviu Rebreanu (numere impare) către Vama Jimbolia. 
Zona 2 – Str. Calea Timișorii (numerele impare) și toată zona de Nord de la Calea 

Timișorii/Liviu Rebreanu (numere pare) către Gara Jimbolia.
• Facturile pentru serviciile de colectare și transport a deșeurilor de pe raza orașului, 

aferente lunii noiembrie, se vor plăti la sediul S.C. Brai Cata S.R.L.
• Începând cu data de 4 decembrie, în  incinta Casei de Cultură, în intervalul orar  

09.00-16.00, de luni până joi, locuitorii orașului pot completa declarațiile de impunere 
cu privire la numărul de persoane din fiecare imobil sau gospodărie. Pentru completarea 
declarației de impunere, este necesar să aveți asupra dumneavoastră un act de identitate.

•   Agenții economici vor încheia contracte pentru colectarea deșeurilor direct cu 
operatorul SC PEJ COMPANY. În acest sens, un reprezentant al noului operator de 
salubritate va contacta societățile comerciale și persoanele juridice de pe raza orașului 
nostru.

•  Tarifele pentru aceste servicii sunt următoarele:
- pentru persoane fizice 12,26 lei/persoană;
- pentru agenții economici 119 lei/ m3.

Reciclarea deșeurilor
Deșeurile reciclabile se depozitează 

în pubela galbenă sau în saci galbeni. Se 
vor colecta separat: ambalaje de hârtie și 
carton curate, ziare, reviste, cărți, caiete, 
hârtie de împachetat, cartonașe, pungi de 
hârtie, cutii de carton pentru încălțăminte 
și alimente (paste, orez, sare, altele), cutii de 
detergent, hârtie tipărită și corespondență, 
hârtii care conțin și alte materiale (de 
exemplu fereastra de plastic de pe plicurile 
de corespondență sau de pe alte ambalaje), 
cartoane de ouă, tuburile de la hârtie 
igienică și prosoape de bucătărie; recipiente 
/sticle din PET (suc, apă, bere, alte produse 
alimentare),Tetrapack (cutii de lapte, de 
tomate, sucuri), recipiente/flacoane de la 
produse cosmetice, detergenți, produse 
alimentare, folie și pungi de plastic, vase 
din plastic pentru flori de proveniență 
casnică, forme din plastic pentru produsele 
congelate, plase de fructe și legume, mici 
ambalaje din polistiren, saci din plastic, 
accesorii pentru haine, bandă pentru legat 
pachete; doze de aluminiu/metal, conserve 

de aluminiu/metal, tuburi metalice de 
alimente/cosmetice.

Pentru a utiliza la maxim capacitatea 
pubelei sau a sacului galben, recipientele 
se vor turti, plia sau strivi pentru a reduce 
volumul lor. Ambalajele voluminoase se vor 
plia și se vor așeza lângă pubelă, pentru a fi 
colectate de echipa SC Pej Company S.R.L.

Nu se aruncă la pubela neagră următoarele 
deșeuri: combustibili, lacuri și vopsele; doze 
de spray, recipiente sub presiune, agenți de 
răcire; pământ și pietre; gresie ,faianță, alte 
materiale provenite din construcții; ambalaje 
contaminate cu substanțe periculoase; baterii; 
aparate electrice, becuri; deșeuri periculoase 
(vopsele și ambalaje goale de vopsele, uleiuri 
auto uzate); anvelope uzate; resturi vegetale 
provenite din curățarea gradinilor, iarbă, 
frunze, crengi etc

Pubelele care conțin unul din 
materialele menționate mai sus nu vor fi 
ridicate de catre operatorul de salubritate și 
se va aplica o etichetă, pentru înștiințarea 
cetățeanului, că sunt neconforme.


